
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2)كتاب األقضية  -موطأ شرح: ال

 باب: القضاء في شهادة المحدود -باب: ما جاء في الشهادات 
 عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
  ؟عن اآلية مع الحديث ئا  حضر شيأفي أحد 

  طالب:.......

  ت شيئا ؟كتب
 طالب:.......

  .إيه
 طالب:.......

حكلم هلذا الثالثلة واحلد ل والتسلييم، فهل ،والرضا بالحكم ،تحاكمال اآلية تضمنت ثالثة أشياء: ألن ؛هذا صدر اآلية
  ؟أو مختيف

 طالب:.......

 ونفي اإليمان أفضيية؟إيه، 
 طالب:.......

ََ يحَحكِّممحىوَ   م  ُسيط نفي اإليمان عيل  التحلاكم األصليي :اليهم إال إذا قيل ،نفي اإليمان ال يعني األفضيية يَمىا }َحتَّى
ْم{  ،لكلن الاهر الع لف عنلد أهلل العيلم عيل  نيلة تكلرار العاملل ،مسلتقل ثم هذا حكم [( سورة النساء56)] َشَجَر َبْيَنهح

علدم الرضلا إلل  الحلاكم أو  هلل النالر حلا  ،فالعامل مسيط عي  الجميع، المسألة يمكلن انفكاكهلا باعتبلار النالر
  محكملة ملن أمل  القريلب رئلي ،لعلدم قناعتله بله ؛هذا الحاكم بالحكم باعتبارا من لم يرضيعني هو إل  الحكم؟ 

قلد  ،فقلا  لله لملا انتهل  الحكلم ،يدغامل :وأانله قلا  ،ملن القضلاة أنله حكلم عيل  شلخ  المحاكم يذكر علن واحلد
اكتب ملا شلئت، فانكلب يبكلي، كيلف اعتلرض عيل  حكلم و فقا : إن كان تعترض فهذا الئحة اعتراض  ،حكم عييه

أثلر الموقلف فلي  :قا : يا أخي أنت ما تعترض عي  حكم هللا تعترض عيل  حكملي أنلا، يقلو  ؟!-جل وعال-هللا 
يمكلن أن أعتلرض عيل  ال  ا  بلدفيقلو : أ ،ل الالر  اللذي نعيشله نلادرهو صحيح مؤثر فلي الالقاضي أثر بالغ، و 

 ،وننتهلي عيل  هلذا ،وأنله ُيحكلم فيهلا بشلرل هللا ،أنا جئت إل  المحكمة مقتنلع بلأن الحكلم شلرعيخال   ،حكم هللا
ن كانللت الاللرو  التللي نعيشللها فيهللا شللر كثيللر ،مللا لا  فيهللا خيللر -وهلل الحمللد-ورضللي وسلليم، واألمللة  وفيهللا  ،وا 

إليجلاد المحلامين اللذين هلم بلل يبلذ  ملن يبلذ   ،وفيها تكالب عي  الدنيا تجعل اإلنسلان ال يرضل  وال يسليم ،حيل
 :فالقاضللي حينمللا قللا  للله ،-وهلل الحمللد-كللن يوجللد مثللل هللذا ل ،ل وألحللن منلله ليكسللب القضلليةاأمهللر منلله فللي الللدف

باب إن كان ما عندا قناعة بالقاضي الإنما يفتح له  ،اعترض لي  معناا أنه ُيعينه عي  االعتراض عي  حكم هللا
سيما  ال ،عني لو كان ال يجول له ما وضعوهذا أمر رسمي ي ،وال بحكمه فهناك من هو أرفع منه ممن يرجع إليه

 ،وهي أرفع من الجهة التي حكمت عييه، فالنار يمكن أن تنفك جهته ،الجهة التي ُيتحاكم إليها شرعية أيضا   وأن



، لم هذا ال شك أنه هو الم يوب تسييما   سّيم ،لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب ،فإن رضي فهذا هو األصل
ن فإن كان عدم رضاا بحكم الشرل ألنه الحكم الشرعي هذا ما ف يرض ي إشلكا  فلي كونله ينتفلي عنله اإليملان، وا 

 ،شلخ  قلد يكلون أعيلم ملن القاضلي المحكلوم عييلهفي المسألة ضنا تر اف، و كان عدم رضاا لعدم قناعته بالقاضي
كان قدحه فيه لما يلاولله ملن شلعيرة ملن شلعائر اإلسلالم هلذا  ما هو مستبعد، كمن قدح في عضو الهيئة إنوهذا 

ن كان ق أو كانلت بينله ونينله شلحناء وعلداوة وب ضلاء  ،وأنله يلرف فيله قصلور ،دحه فيه لذاتلهخ ر عايم عييه، وا 
ن كانت المسألة من المضلاي  ،فهو بشر كسائر النا  ،شيء يختيف، فهذا دنيوية لذاته  ،فيفرق بين هذا وهذا، وا 
عييله وال يجلد فلي حلب اللدنيا وُيحكلم  مع كونه مجبلو  عيل و حبه  يتصور اإلنسان أنه ُيحكم عييه مع يعني قد ال
عييلك الرضلا بالقضلاء، بعلض  :ونقلو  ،من تلوفي لله عليلل وللدا ملثال  أو أمله توفيلتمثلل هلذا فليوقل  ،نفسه حرج

ملا بعلض النلا   ،ال بلأ  أن تبكلي وتلدمع عينلك وترضل  بالقضلاء :بلل إذا قيلل لله ،النا  ال يستوعب مثلل هلذا
هللي بالفعللل مضللاي  تحتللاج إللل  دقللة وشللفو  فللي و  ،يسللتوعب مثللل هللذا، وهنللاك مسللائل قريبللة مللن هللذا المسللألة

 وهللا المستعان. ،النار
صللي  هللا عييلله -أن رسللو  هللا  -صللي  هللا عييلله وسلليم-لوج النبللي  حللديث أم سلليمةفللي الحللديث الللذي بللدأنا بلله 

نك ،إنما أنا بشر)) قا : -وسيم   وي ي  عي ،هنا هو معيوم ي ي  عي  الواحد كما بشر كما ((تختصمون إلي موا 
الو  حقيقي ((إنما أنا بشر))النا  كيهم أنهم بشر، والحصر هنا   حقيقي لي  له وصف :أضافي؟ إذا قينا ا 

ذا قينللا إضللافي للله أوصللا  أخللرف غيللر البشللرية، لكنلله فللي هللذا المللو ن يقتصللر عيلل  هللذا  :لائللد عيلل  البشللرية، وا 
ال يعيللم ال يللب إال مللا أ يعلله هللا  -عييلله الصللالة والسللالم-سللائر النللا  فللي كونلله  فيلله مللعالوصللف الللذي يشللترك 

عييللله الصلللالة -ألنللله لللله أوصلللا  كثيلللرة حصلللر  إضلللافي  ؛ألنللله بشلللر فهلللو حصلللر  إضلللافي وللللي  بحقيقلللي ؛عييللله
ا نها التي تخف  عي  و ألنه ال ي يع عي  حقائ  األمور ون ؛ُيقصر عييه في هذا الموضع وكونه بشر ،-والسالم
 ها.عيي -جل وعال-إال إن أ يعه هللا  ،البشر

نكىىم تصتوىىموي إلىى  ،أنىىا رشىىرإنمىىا )) ن كللان  ،يعنللي كمللا تختصللمون إللل  غيللري  ((وا   -عييلله الصللالة والسللالم-وا 
 ،ليسنأو ُينس  نس  ، يمؤيد بالوحي إال أنه في مثل هذا كما يحصل له من السهو في صالته والنوم عنها ك يرا

   ير صاحب الح  ليكون قدوة ليقضاة.وهنا قد يحكم ل
نكم تصت))  أقضى  لىه ىلىَ  -يعنلي أبيلغ وأفصلح-  لعل رعضكم أي يكوي ألحي رحجته مي رعض ،وموي إل وا 

عللن  ال يسللت يع أن يبللين ،وخصللمه ضللعيف الحجللة ،بنللاءا  عيلل  مللا أبللداا مللن حجللة قويللة ((نحىىو مىىا أمىىم  منىىه
 نعم؟ قضيته,

 طالب:.......

وال يقللر عييهللا للو اجتهللد وأفتلل   ،الخ لأ فيهللاسللن ال يحوالقضللاء، الفتلوف الفتللوف بلين فلرق بللين فتلوف ونللين قضللاء، 
ال يقر عييه، بينما القضاء ليسن ليقضاة الذين ييلملون بلالحكم قلد يقلع منله ملا يلد   ،خ أ :فنقو  ،بخال  األول 

ن للم يقلع منله بالفعلل لكلن الحلديث يلد  عيل   ،عييه هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث إنما هو تشريع بلالقو  وا 
أنلله حكللم بللالح  ل يللر صللاحبه، لكللن  -عييلله الصللالة والسللالم- همنلليقللع قللد يكللون الفعللل لللم  ،إمكللان وقللول الفعللل

 ويكفي لالقتداء. ،الحديث يد  عي  إمكان الفعل



نكم تصتوموي إل  ،إنما أنا رشر  ))  أقض  له ىلَ نحو  ،رعضمي  تهألحي مي حجأي يكوي  لعل رعضكم  ،وا 
لله أن يأخلذا وهلو يعيلم أنله ال يجول   ال يأصذي منه شيئًا(( ما أمم  منه،  مي قضيت له رش ء مي حق أصيه

 .لي  له
 ينار.لوال شك أن أكل مثل هذا أكل  ،ألنه أكل أموا  النا  بالبا ل (( إنما أقط  له قطعة مي النار))

ن كلا ،وفراسلة ويحتلاج أيضلا  إلل  نباهلة ،قلدر كلافي ملن العيلم ،منله بلد الالقضاء في الجميلة يحتلاج إلل  عيلم  ن وا 
ريح قلا  للله ، والقاضللي شللكللن يكلون الشلخ  مؤهللل لهلذا األملر ،كثيلر  ملن هللذا األملور إنملا يحصللل بعلد ملاولتله

ن كلان الحل  لهلم ال  ،فإن كان الحل  للي جئلت بهلم ،ابنه: إن له خصومة مع بني فالن أريد أن أعرضها عييك وا 
 :، فقلا اعلرض القضلية، فعرضلها :  لهالحضور، فقاناء وال نكيفهم ع ،ندفع الح  لهم ،داعي أن أحضرهم عندك

ا عرضلت عييلك المسلألة هاتهم، فجاء بهلم إلل  واللدا فلي المحكملة فقضل  لهلم عييله، فقلا  لله الوللد: أنل ،الح  لك
ن الح  لهم قبل أن يحضروا لذهبت تصالحهم ولو عي  شليء  : إكيفهم الحضور، قا : نعم لو قيتُ من أجل أال ن

ورقلة ملن الشلر ة قلا : تحضلر المحكملة فلي يلوم السلبت السلاعة تسلعة لله ب اجليُ يسير، اآلن واحد من النا  لو 
 إنما  ،يجلم جلم ق ع أنه لي  لديه شيء ،وهو يعر  أنه لي  عندا شيء ،الصباحمن ونصف 

يلدفع؟ يلدفع ألللف ملا  ،روحهلات أللف ريلا  وال تل :قلا  للهيعييله أن يلذهب إلل  المحكملة ويحيلف يملين ويخلرج، للو 
إلل  روح هات مائة ألف دفلع وال يل :قا  لهيلو النا   : هات عشرة آال ، وبعض  لهاقينا  لو ريا ، وبعض ال

 أع ونا ما نسبته كذا ،ن الح  لهم ذهب إليهم ليصالحهم ولو عي  شيء يسير: إالمحكمة، فولدا لو قا  له األب
 ال شك أن مثل هذا يحتاج إل  ف نة. ،ونسامحكم

، ذكرنللا بللاألم  عللن الحنفيللة أنهللم حكللم القاضللي ال ي يللر مللن الواقللع شلليئا  ف (( إنمىىا أقطىى  لىىه قطعىىة مىىي النىىار))
ما يترتب عييله فهلو حل  وللو كلان بلا ال ، و وأن حكم القاضي  ،يبحون ليمحكوم له أن يأكل هذا الق عة من النار

بللأن هللذا  فيجعللل الفللروج أمرهللا أوسللع مللن أمللر المللا ، فللإذا حكللم للله القاضللي وبعضللهم يفللرق بللين األمللوا  والفللروج
 ،يللن لوال شللك أن هللذا مصللادمة صللريحة  ولللو كللان يعيللم أنهللا ليسللت بلوجللة للله، ،لوجتلله ال يتللردد فللي معاشللرتها

 وهفوة وللة عايمة، وهللا المستعان.ليحديث، 
 طالب:.......

-النبي فل، ليكون الخلا ر  يلب ملن الجهتلين ؛أمكن الصيح كما في قصة شراج الحرة إن أمكن فهو أول هو إن 
 ،لما جاءا اللنير وخصمه يختصمان في الماء الذي نل  من السماء في قصة شراج الحلرة -هللا عييه وسيمصي  

 ؟: إن كلان ابلن عمتلكلله األنصلاري  فقلا  ((يلا لنيلر ثلم أرسلل الملاء ))اسل    :-عييله الصلالة والسلالم-فقا  النبي 
ثللم احللب  المللاء إللل   ،يللا لنيللر اسلل )): -عييلله الصللالة والسللالم-فقللا  النبللي  ؟إن كللان ابللن عمتللك: غضللب فقللا 

 ،فيحب  الماء أكثر مما لو سق  وأرسليه مباشلرة ،قيمةعاد صار له  امالصيح  ،المسألة حكم اآلنيعني  ((الجدر
نحوَي{   اللنير: احسب أن هذا اآلية نللت في هذا القصةو قيتركه يمشي عي   بيعته، و  ( 56)] }َ اَل َوَربِّمَ  اَل يحْؤمم

 .[سورة النساء
ن لم يقبال الصيح فالحكم كملا  ،الصيح فهو  يب ، فإن قبال-جل وعال-المقصود أن الصيح خير كما قا  هللا  وا 

وقبولله ليصليح يكلون أحيانلا   ،ن الصليح قلد يكلون فيله ضلرر عيل  صلاحب الحل : إفي هذا القصة، قد يقو  قائلل



ر عنلدا: لعيلك تأخلذ   القاضي لما حضلثم قا ،عن جهل، يعني لو ادع  ليد  عي  عمرو بأن في ذمته ألف ريا 
 ،أخللوك أيضللا  خصللمك راضلليو  ،راضلليتت يللع و  ،بللدون مشللاكل ونللدون خصللوماتيللا رجللا  يكفللي  نصللف األلللف

صللدر هللذا الصلليح عللن جهللل  إذافلل ،فيقبللل خشللية أال يثبللت للله شلليء، بينمللا لللو ُحكللم للله لُحكللم للله بللاأللف كامللل
نللال  عللن تي مللافممكللن  الحكللمإذا بللين  ؟ثللم يصلليح بيللنهمأو يبللين الحكللم  ،و أوللل  مللن الحكللمل هللفهلل صللاحب الحلل 

نلال  علن شليء لعلدم جلمله تأن صلاحب الحل  قلد ي ؟شيء فال يكون صيح، فالصيح قبل بيان الحكم يترتب عييله
ال ما هو و اإلشكا  ااهر  ،يتنال ما مكن ؟ يُيحكم له باأللف كاملبأنه  ، لكن لو جلمبحصوله له  نعم؟ ؟بااهرا 

 طالب:.......
 .هإي

 طالب:.......
أو تتنلال  علن  ،يسلدد كامللبلي أو يبين له أن لك األلف في ذمتلي ثابلت ت ؟فهل ُيصيح بينهما قبل الحكم أو بعدا

يصليح فال يكلون ل ،لكن قد ال يتنال  عن شيء ،من أمرا ويكون عي  بينة ،فهو في هذا الحالة يختار ؟شيء منه
، {}َوالو   يقو : -جل وعال-وهللا  مجا  حينئذ   نعم؟ [( سورة النساء821)] ْلحح َصْير 
 طالب:.......

هلو للم يتنلال  ب يبلة  ،يخش  أن ال يثبت له شيء ...،لكن بعض النا  يتنال  انا  منه ،ال شك أن الصيح خير
نقنلع  ،.......،يحصل لنا شليءما  ، : نخش  أن يذهب كل األلفو قي ،ة لحقه ولمصيحتهيعايتنال  ر إنما  ،نف 

  أع ي األلف كامل. ألنه لو حكم له ؛شيءجينا أفضل ممن ال ي بالخمسمائة
 طالب:.......

 هو ما ييلمه حت  تتم القضية بأجلائها.
 طالب:.......
، لكلن خمسلمائة قلد ال يوافل  ،وأن الحل  لله قلد يتنلال  علن مائلة ملائتين ،نون به أنه إذا ُبلّين لله الُحكلمال ال، الما

 نعم؟
أصىىذ الصممىىمائة ألنهىىا  ىى   : يصىىو  ،ح إال إذا ضىىمي الصضىىية ن مىىها  ىى  وىىالحهالطالىىب: يعنىى  لىىم يصىى ر الوىىل

ألي ذىذا ذىو شىاذ ، لاىي الوىلح مبنى   ؛الحىق تنىال  ىىييوىرح ذىذا ال   ....الحكم رالصمممائة .....النهاية
 ...ىلَ الممامحة.

 ؟تدري لماذا يقنع بالنصفأنت ، لكن مبني عي  المسامحة
 .ش ء هيأتي الطالب: ألنه يتوق  ال

  .شيء ما يجي له
 طالب:.......

وأنلت تعللر   ،أنلا فلي ذمتللي للك مللا  :ت لشللخ  وقيلت لللهلفعللل بالكاملل للله، يعنلي أنلت لللو جئلولكلن الحل  باال، 
ال  لكلن هلذا خمسلة آ ؟وال أدري كلم يصلير ،بيننا ونينلك حسلاب قلديم :تقو  ،ال آمثال  عشرة أنه تعرفه  ،المبيغ

 ؟يكفيما ال ، يكفي وا  ال ، وأنت تجلم بأن المبيغ عشرة آكم المبيغوهو ال يدري  ،وسامحني وسامحك



 الطالب:.......
  .إذا كان يعر  أن الح  له يحكم لهالقاضي و  ،ال

 طالب:.......
لشلخ  وتقلو  تجئ ملثال  يعني لو  ،ريد أن نجيي القضية، القضية في ال رفين فيها شيءإحنا نكون غالبهم إيه 
ثلم بعلد  ،نالر إلل  إعلادةيحتاج و  ،أو يحتاج إل  حساب ،وال أدري كم ،ونينك حساب قديم بيننا : أنا أعتر  أنله

 .، وهو يعر  أنها عشرةال  وهللا يوفقكك ال تتعبنا وال نتعبك هذا خمسة آع يذلك نتف ، لكن اآلن أ 
 ؟الطالب: اآلصر يعلم أي له ىشرة

 يعيم.ما ال 
 .ةل  ىشر  الطالب: الم ى  يعلم أي

 يكسب القضية.ب يعيم أنهلكن ب  ما 
 ؟لاي الم ىَ ىليه يعلم أي له ىشرة ،الم ى  أىلم أي ل  ىشرة االطالب: أن

 ؟في مسألة القضاء
الف، ذىىو قىىا : بيننىىا حمىىاب آقلىىت لىىه: ابىىي الحىىال  أنىىا أطلرىى  ىشىىرة  ،جئىىت أطالرىىه.... الطالىىب: ال، 

 ؟أ ري  ال ،ق يم
  ما يدري.ك وذا ال هذا المدين جاء ابتداء  

 ال ائي. ب:طال
 مللا ،اقللي ضللاعت وفللواتيري ر و أو  ،وصللعب أنللي أحسللبه ،قللا  للله: أنللا بينللي ونينللك حسللاب قللديم ،ال المللدين

  .لكن هذا خمسة وتصيح ،وهو يدري أنها عشرة ؟ين هيو  أدري 
 طالب:.......

 هاا؟
 طالب:.......

قبلل الحكلم  ؟خمسلة ال  ويصيحهم عي قضية الذي يعيم أن هذا له عشرة آالفرق بينها ونين الويش إذن 
  ....نه قبل الحكم يخش  أن يضيع عييهأل

 تعجل.ض  و الطالب: 
 ما في تعجل اآلن يسجن أو ي يعها.
لى  مىنييي  أنىا ضىاي  حصى  ضىاي  :اآلي يصىو  ألنىه ، يحكىم ىليىه؛الطالب: يمجي أو يطلعها ذذا ذىو

 هللا.ىلَ عوض الو أىطه الصممة 
ب الللدين العشللرة أن ُيحكللم احيخشلل  صللفللي مجيلل  القضللاء  لكنلله ،يللدفعون ، كيهللم مسللتعدين مللا هللو بهللذا

 وهلو يجللم يقينلا   ،قبلل الخمسلةقلو : ني ،بينته غير مقبوللة عنلد القاضلي فيضليع مالله كيلهتكون أن ، عييه
 فيفدي بعض الما  ببعضه. ،أنها عشرة
 أقو  قبل.أنا لاي  ؟ويش يموي    مجلس الصضاء ما  ام الطالب: 



ال  ويجعيهللا خمسلللة ن القضللية مائلللة بالمائللة وهللي عشلللرة آأن هللذا كسلللبا إذا كللان القاضلللي يعللر  يللب 
  ؟صيح

 طالب:.......
 هاا؟

 طالب:.......
يقلو : أنلا أعلر  أن بلذمتك لفلالن عشلرة  :وقلا  ،للو واحلد توسلط بيلنهم بلين االثنلين األوللين ، ر  ثاللث

وال  ،يسلدداي  صدرا ودا يم أنت وفالن وضحساب  قد موراح وقا  له: بينك ؟يع يك خمسة ولرأيك ويش 
  ؟رأيك لو تقبل الخمسة وتحييهويش  ،وحفاهن صعب ،هنتشو   ا  اللمان ب ماوالفواتير مثي.... يدري 

 طالب:.......
  يعيم. القاضي

 طالب:.......
، الفرق كون القاضي أصيح بينهم ألنه يخش  أن يضيع ماله فتنال  عندي أنا ضعيف االفرق بينهموهللا 

أنللا صللف إال خشللية أن يضلليع الحلل  كللامال , تنللال  عللن النا مللن الخصللم ؛ ألبعللد ا مشللكيةعللن نصللفه هللذ
، والصللليح خيلللر عيللل  كلللل حلللا ، لكلللن لللله أن يبلللدأ بالشللليء اللللذي ال يضلللر  يلللب علللرض الصللليح :أقلللو 

ما رأيك ننل   ،دا  قا : ال أبو  ؟ائة ويتنال  لك عن مائةتدفع تسعمويش رأيك يعني يقو :  ،بصاحب الح 
  ؟عدشوي بعنه 

 طالب:.......
  ؟يبدأ باألقلو 

 طالب:.......
بعللض النللا  قللد لكللن  ،والحكللم الللذي ينتهللي بصلليح يرضللي جميللع األ للرا  ،نختيللف أن الصلليح خيللر مللا

كاسب القضية مائة  ،أدن  إشكا  تهقضيوهو ما في  ، قد يصالحريح التي بدأنا بهامثل قضية ش ُيصالح
مللن العنايللة بمثللل هللذا، القاضللي إذا كانللت  بللد الاألعيلل ، فلل ويصللالح عيلل  األدنلل  حافاللا  عيلل  ،بالمائللة
فلإن للم يقبلل  ؟يسلير وتأخلذ البقيلة ويش رأيك تتنال  علن مبيلغيقو  له:  ،تحتمل فيعرض عييه ماالقضية 

 بما ال يضر بصاحب الح . ،الثاني حكم عييه بما ال يضر بصاحب الدين
مىىيب أي ىمىر بىىي الصطىىاب اصتوىىم إليىىه وحىى ين  مالىى  ىىي يحيىىَ بىىي مىىعي  ىىي مىىعي  بىىي الم"قلا : 

لحوْا  " ىىرأع ىمىىر أي الحىىق لليهىىو ي  صضىىَ لىىه ،ممىىلم ووهىىو ي ْم َشىىَنقيح َقىىْومى َىَلىىَ َأالَّ َتْعىى م }َواَل َيْجىىرمَمنَّكح
لحوْا ذحَو َأْقَربح لملتَّْصَوع{ فلي قسلم  ابلن رواحلةفلي خبلر و  فب ضهم ال يعني أننا نايمهم، [( سورة المائدة1)] اْى م

، همومللا ذاك بحللاميي عيلل  ايمكللم، فيقسللم ثللم يخيللر  ،قللا : إنكللم أب للض النللا  إلللي ،ومللا ينللته منهللا خيبللر
 عد  الذي قامت به السموات واألرض.اعتر  اليهود بأن هذا الا ذهول



-الدرة هذا يسلتعميها عملر  " صا  له اليهو ي: وهللا لص  قضيت رالحق،  ضربه ىمر رال رة ، صضَ له"
ل بعللد العصللر، ويضللرب بهللا كللل مخللالف، فهللي فكللان يضللرب بهللا مللن يتنّفلل ،الفللاتيمخل -رضللي هللا عنلله

 معه باستمرار، لماذا هددا عمر أو ضرنه عمر بالدرة؟
 ..؟ذل رأيت جورًا مي قبل حتَ. ؟أنت ممتغربليش  ،الطالب: تعجب    قوله

  رض؟لم ي المفهوم أنه لو قض  عييهأال يوحي قوله أنه قا  له هذا الكالم بعد أن قض  له و 
 طالب:.......

رض  هللا - ضربه ىمر " ض  له قا : وهللا لقد قضيت بالح فيما ق ،يعني اتهم عمر بالميل إل  المسيم
 صا  اليهو ي: إنا نج  أنه ليس قاضى يصضى  رىالحق إال كىاي ىىي  ؟وقا  له: وما ي رو  ،رال رة -ىنه

 ىإذا تىر  الحىق ىرجىا  ،ومى  الحىق الحىق يمينه مل  وىي شماله مل  يمى  انه ووو صانىه مىا  ام ىلىَ
هلو و  ،الحجة بي تله ،ألنه اقتنع بالحجة ؟سيمفيماذا ال ت ،عيم أن عمر عي  الح وأيضا  ما دمت ت "وتركاه

  .اقتنعقد بهذا يكون 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 .-رضي هللا عنه-لكنها بمحضر عمر 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 م، يعنللي إذا كللان أنللت قصللدك أن القاضللي الللذي يحكللم بللالح  يسللددانه يحتللاج إللل  توقيللفكتللبه امصللدر 
 وأقرا، نعم. -رضي هللا عنه-، عي  كل حا  هذا بمحضر عمر أيضا  

 أحمي هللا إلي 
 رمم هللا الرحمي الرحيم
آلىىه بينىىا محمىى  وىلىىَ ن ،والوىىالة والمىىالم ىلىىَ أشىىرف األنبيىىاء والمرمىىليي ،الحمىى  ر رب العىىالميي

  ووحره أجمعيي.
 مامعيي يا ح  يا قيوم.لواغ ر ل ،ه ىنا صير الجلاءواجل  ،اللهم اغ ر لشيصنا

 : -تعالَ رحمه هللا-قا  المونف 
 ما جاء    الشها ات :راب

هللا بي أب  ركر بي محم  بي ىمىرو بىي حىلم ىىي أبيىه ىىي ىبى  هللا  ىي ىب  َ ىي مال ح ين  يحي
أي  -رضى  هللا تعىالَ ىنىه-رة األنواري ىي لو  بىي صالى  الجهنى  بي ىمرو بي ىيماي ىي أب  ىم

الىىذي يىىأت  رشىىها ته قبىىل أي  ؟أال أصبىىركم بصيىىر الشىىه اء))قىىا :  -وىىلَ هللا ىليىىه ومىىلم-رمىىو  هللا 
 .((أو يصبر رشها ته قبل أي يحمألها ،يحمألها



رضى  هللا -لصطىاب بىي اوح ين  ىي مال  ىي ربيعة بىي أبى  ىبى  الىرحمي أنىه قىا : قى م ىلىَ ىمىر 
رضى  هللا -تى  ألمىرى مىا لىه رأس وال ذنىب،  صىا  ىمىر  صا : لص  جئ ،رجل مي أذل العراق -تعالَ ىنه

 !؟قى  كىاي ذلى  وأ: -رضى  هللا ىنىه-قا : شها ات اللور ظهرت رأرضنا،  صا  ىمىر  : ما ذو؟-ىنه
  .عم،  صا  ىمر: وهللا ال يأمر رجل    اإلمالم رغير الع و صا : ن 

 .قا : ال تجول شها ة صومى وال ضنيي -رض  هللا ىنه- ين  مال  أنه بلغه أي ىمر بي الصطاب وح
 : -تعال  رحمه هللا-يقو  المؤلف 

 ما جاء    الشها ات :راب
ىي ىب  هللا بي أب  ركر بىي محمى  بىي ىمىرو بىي حىلم ىىي  ح ينا يحيَ ىي مال ": -رحمه هللا-قا  

 صلوابه عبلد اللرحمن بلن أبلي عملرة "يمىاي ىىي أبى  ىمىرة األنوىاري هللا بىي ىمىرو بىي ى أبيه ىي ىبى 
 ؟((أال أصبىركم بصيىر الشىه اء)) قا : -ولَ هللا ىليه وملم-هن  أي رمو  هللا "ىي لو  بي صال ى الج

أو يصبىر رشىها ته قبىل أي  ،الذي يأت  رشىها ته قبىل أي يحمىألها)) قا : ،يعني أخبرنا ،كأنهم قالوا: نعم
حضر عند  ؟ُتقبلما ال ند القاضي قبل أن ُيسألها ُتقبل وا  بشهادته ع ي اآلن لو أدل  شخ يعن ((يحمألها

تسللب   ))ثللم يللأتي قللوم ألنلله جللاء ذم يعنللي فللي أخللر اللمللان ؛القاضللي وشللهد قبللل أن ُت يللب منلله الشللهادة
ا مدحهم، وهن ،ستشهدون وجاء أيضا  ذم الذين يشهدون قبل أن يُ  ((أو شهادته يمينه ،أحدهم يمينه شهادته
 ، يعنللي لللو لللم يللد   فمللن خللا  مللن ضلليال الحلل  إذا لللم يشللهد ين بلل  عييلله الحللديث ،وال شللك أنهللا أحللوا 

ذا  بشهادته قبل أن ُيسأ  لضال الح ، فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن ُيسأ  ويكون من خير الشهداء، وا 
عنللدا  ،ن لديلله شللهادةوصللاحب الحلل  يعللر  أ ،وال ُيخشلل  مللن ضللياعه ،كللان الحلل  قائمللا  بللدون شللهادته

عيلل  منلل  فيمللا إذا خفللي أملر هللذا الشللاهد ، والحللديث شلهادة فمثللل هللذا يلذم لللو أدللل  بالشلهادة قبللل  يبهللا
العقلد تلم  ة، وفلي الحقيقلة لله بينلة،عنلدي بينلملا قا : للي   : أحضر بينةبحيث لو قيل له ،صاحب الح 

الحللل  ثلللل هلللذا للللو ُخشلللي ملللن ضللليال فم ،وعنلللدهم اسلللتعداد أنهلللم للللو  يبلللوا لشلللهدوا ،بمحضلللر ملللن النلللا 
يتنلل  حلديث البلاب، أملا إذا كلان الحل  مضلبو ُاخ  ال ُيخشل  ملن  وعييله ،الشلهادة يشهدون ولو لم ُيسلألوا

 وصاحب الح  يعر  أن هذا الشخ  عندا شهادة فمثل هذا ينتار حت  ُت يب منه الشهادة. ،ضياعه
وح ين  مال  ىي ربيعة بي أب  ىب  الرحمي أنه قا : ق م ىلَ ىمر بي الصطاب رجىل  مىي أذىل "قا : 
، ويخشل  أن خلروال آه لل ينتهلي ال أو ملا يعنلي أملر  "وال ذنىب ،  صا : لص  جئت  ألمرى مالىه رأسالعراق

مللن  ،هادة اللللور مللن الموبقللاتشلل " صىىا  ىمىىر: مىىا ذىىو؟ قىىا : شىىها ات الىىلور" يسللتفحل فتضلليع الحقللوق 
وال شللك أن  ،-عييلله الصللالة والسللالم-فمللا لا  يكررهللا  ((أال وشللهادة اللللور ،أال وشللهادة اللللور)) السللبع

وأكلللل أملللوا  النلللا  بواسللل ة هلللذا الشلللهادة،  ،الحقلللوق  ترتلللب عييهلللا إضلللاعة، يشلللهادة الللللور شلللأنها عاللليم
أو  : صىا  ىمىر" لعراقيعني با "شها ات اللور ظهرت رأرضنا"وجاء التحذير منها، يقو :  ،فشأنها عايم
-رض  هللا تعالَ ىنه-قا : نعم،  صا  ىمر " !؟يعني كُثر واهر بأرضكم شهادة اللور "!؟ق  كاي ذل 
إملا  ،العلدو  ، وييللم بالسلداد إال بشلهادةيعنلي ال ُيحلب  "عى و ال ى  اإلمىالم رغيىر  رجىل أمر: وهللا ال ي
بلد  ال ،قبل من أي شخ  يلأتي بهلا فلالتهادة إما الش ،ر  بالعدالة ممن بعدهم، أو ممن عمن الصحابة



ق  بمَنَرىأى َ َتَبيَّنحىوا{ من تحق  شرط الشلهادة ْم َ امم وال يجلول  ،بلد ملن التثبلت ال [( سلورة الحجلرات5)] }إمي َجاءكح
بلد أن يكلون هلذا  بلل ال ،وال ُيحب  وال ُيأسر بمجرد هلذا الشلهادة ،مقتض  هذا الشهادةبأن ُيقض  ألحد  

 ، نعم؟الشاهد عدال  
 هىذا  ،يجى  وال أحى  يشىه  معىه،  يرحيىوي ال ىلَ شصص  ىبي  شصص يرو  أي ييعن  أحيانًا الطالب: 

 ....أنا أشه  مع  وأنا أشه  مع  :يصو 
 يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالبا .

 ...الطالب:    أراض  أو بيت.
ال شيء. و  اقةي يع ب و أو في األحوا  مثال   ،ويحتاجون إل  شهود ،يصير عقد  ا 

 طالب:......
ويكللون معللروفين  ،بللد أن يتثبللت ال ،هللذا الكللالم، لكللن مللع الحضللور أيضللا  عيلل  الشللاهد إال يسترسلللإيلله 
 ، ويعينون شيئا  يتفقون عي  شيء في الخفية نعم ،لها اهر وب ن ، وهناك عقودألن األمور ت يرت ؛لديه
  .ا، عي  اإلنسان أن يحتاط لمثل هذهذا موجود بكثرة ،أخر

 طالب:......
  ُيتهم إذا أخذ مقابل. ،ال يجول أخذ المقابل عييهاإيه 

 طالب:.......
والب اقلة إذا مضل   ،واألشلباا كثيلرة ،النلا  يلدققون فلي الب اقلاتهلذا؟ يعنلي تجلم بأن هلذا هلو هل لكن 

رسلا  الموجلود االستأملا  ،بلد ملن التثبلت بلد منهلا، ال فالمعرفلة ال ،عييها سنين ت يرت الصلورة علن الواقلع
  .أي شخ  من الشارل يشهد لك تجيب

 طالب:.......
  ؟تعر  عدالتهأنت  ،هو مجهو  أيضا   ،مهما كان

 طالب:.......
حلد ملن الشلارل يشلهد لكن أنت اشلتريت أرض بمييلون ريلا  ملن شلخ  تجيلب أدنل  وا تيسر عي  النا 
الو لك هل هو عد   وهلو أيضلا   ،بلد أن تحتلاط لنفسلك أنلت ال ،تكفلي ملاألن عدالة الالاهر  ؟غير عد  ا 

  رفين، ُيحتاط لصاحب الح  لئال يضيع حقهيفُيحتاط ل ،ألن األمر لي  بالسهل بد أن يحتاط لنفسه؛ ال
 ؟ملن تبلرأ الذملة بقبلو  شلهادتهمحاله وعلر  أنله  ، يعني هل استقرف بهذا الشاهد ثم ُيقدح فيه هدرا ، يؤت 

يعرفله  ملاألنله ؟ أيلن هلو ملا يلدرف حلث عنله بُ  ،يشلهد، هلاتوا فلالن وهللا فلالنقيلل: لو عنلد التخاصلم ملثال  
 وين هو؟ ف در وال يُ  ،خ ر عييه وغريب مر بالبيد مر

 ؟الطالب: رالرطاقة
ذا احتجتهتعرفك عاد تبي يا رجا  الب اقة    ؟!أين مكانه إذا أردته وا 

 طالب:.......
 هاا؟



 طالب:.......
، وأردت أن تبحللث عللن ثللم صللدم ومللات  يللع مللن المحكمللةهللذا عدالتلله، و إذا أردت أن تبحللث عللن  يللب 
، هلذا يحتلاط لنفسلله حتيللاط ليحقلوق ملن ال للرفيناالبلد ملن  ال ال؟ الأنله عللد  وا  تجلد أحللد يخبلرك  ،عدالتله

ويعلر  أن  ،ألنله وجلد اآلن عقلود كثيلرة لهلا اهلر وب لن ؛بلائع والمشلتري الكون عي  معرفلة ببمعن  أن ي
 ؛يجلرون عقلود عيل  غيلر ااهرهلاملا ويعلر  علدالتهم أنهلم  ،كالمهلممن الوضوح بحيلث يثل  ملن اذوال ه

وأنلت  ،ملنهم عيل  شليء، وتفلرأل األرض باسلم واحلد متفقلين ،تجلد بيلنهم اتفاقيلة فلي الخفلاء ،ألن هذا وجد
لكلن إذا وجلد مثلل  ،، أنت ما عييك إال الااهر صلحيحورقةال اثم في النهاية ت يع هذ ،تشهد أن هذا بال

وبحثلوا علن مللكين  با نةلو بحثوا عن عدالتك ال ،وهم ال يعرفون عدالتك ،نت ال تعرفهموأ ،هذا اإلشكا 
 ويلش، فلي الفجلر إلل  المسلجدملا ي لب تجيلب واحلد  ملنهم قلا :  كمسجدالملكين أهل جماعة  ما وجدوا،

 القضللاةنعللم يوقللع فللي إشللكاالت كثيللرة، حقيقللة ي الشللهادة فالتسللاهل فلل ؟!يضلليع الحلل  بهللذا ال ريقللة ؟تقللو 
 هلكلن يبقل  أنل ،ال اللب فيله هلذا النوعيلةيعنلي بنلاءا  عيل  أن اللملان  ،اآلن يتساهيون في ت بي  الشلروط

  .إذا تساهينا بالشروط ضاعت الحقوق 
السلبب؟ قللا : ويللش : ؟ قيلتجللاء وقلا : هللل للي ملن توبللةو  ،فلي شلخ  فللي الثملانين مللن عملرا وال يسلمع

 رشللوة، لللهمع للين ل، ابللا مللضلله عيلل  فللالن وهللو واحللد أنلله بللال أر شللهدت قبللل خمسللين سللنة لإنللي صللرت 
والاهر ملن اإلخلوان، ميتحلي،  قلا : وهللا هلذا شلكيي ؟شهادتك عند القاضي هذا شكيك تويوم أثبتقيت: 

 ،وتذهب إل  صاحب الح  الذي شلهدت لله ،نف  المحكمةروح ت ،قيت: ما تبرأ ذمتك حت  تخبر بالواقع
ل ل، المقصلود أن مثلابلملا نه بال أرضه عي  فالن وهلو وتنقض شهادتك، شهد أ ،وتذهبان إل  المحكمة

 نعم؟الجهالة مشكية,  ،بد هذا األمور ال
 طالب:.......

  .فالن وفالن ادةشهب أن األرض ميكه واد، شهتانتهو خال  ُأفرغت و 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 .شهد أن األرض لك وأفرغت باسمك
 ؟الطالب: والرائ  موجو 

  اسمه.، أفرغت بهذا يقاضي وراح معهمبها لة عادية وقعوا عييها وراحوا ال أصيها ورق
 طالب:.......

 كيف؟
 راى  األرض موجو ؟ طالب:
 كيف؟

 طالب:.......



 ؟مهأي
 طالب:.......
شلهادة الشلهود، ال شلك أن الجهاللة رغت باسم المشلتري بالمهم أنها ُأف ،ةموجودأو  ةموجوداألصل ما هو 

 ال با نلةألن الخبلرة ال ؛ولو كان الاهرا الصلالح ،هذا الحالة مجهو ، مجهو  الشاهدوالشاهد في  ،قادح
الللة فيهلا ليمللكين، والجه هلا فلي بلاب الروايلة، التلي يحتلاجوهلي التلي فلي مسلائل القضلاء أشلد من ،بلد منهلا
 عصرنا، نعم؟ مثل سيما إذا كثر التساهل في  ال ،ولو كان ااهرا الصالح ،قدح

 طالب:.......
بلد أن يكلون تقيلا   ال ،بد من العدالة، الميكة التي تحملل عيل  ماللملة التقلوف والملروءة ال ،دالة معروفةالع

  .ويجتنب المحرمات ،يفعل الواجبات
 طالب:.......

  والقاضي ي بقها. ع اللمان والمكانفي نف  المجتمع القاضي ي بقها عي  نف  المجتمع، ت ير م
 طالب:.......

ر الفسلاد ، وكثلعي  كل حا  كل ما كُثرت المعاصلي ،هذا العد  يترك واجبال كبيرة و معرو  ال يرتكب 
ن كللان فاسللقا   أن األصللل أنلله اللكللن يبقلل   ،تسللامح فللي بعللض الشللروطيُ فللي النللا   بللد أن يكللون عللدال ، وا 

  .يتثبت من خبرا
 طالب:.......

  ء حت  جهالة الشاهد هذا.ألن الجهالة يترتب عييها أشياإيه؛ 
 وين؟

 طالب:.......
  معرفة ي مئن إل  أن ما قاله صحيح.بحيث هذا ال
 طالب:.......

 به. با نةبد من خبرة  كذلك المعرفة ال
 طالب:.......

  فيه. مقدوح  والجاهل  ،والقاضي ال يعرفه هذا جهالة ،ألنه إذا لم يكون عي  معرفة به الشاهدب
 طالب:.......
تعلر ، يعنلي إذا كثلر حصلل قضلايا كثيلرة أنله ُأدخلل بلد أن ي الباب الفي النا  في هذا  إذا كُثر التحايل
التعر بد أن ي الوفالن، لوجته بشهادة فالن رجل عي  غير    ؟مت  نصل إل  حقيقة ، وا 
 طالب:.......

إذا كلان خبلرهم  ،بين التلواتر واآلحلاد ، وهذا عند الحنفية مرتبةعي  كل حا  المسألة مسألة  مأنينة قيب
لكن المسألة مبنية عي  ملا إذا اهلر  ،سبية كما هو معرو هذا أمور نو  ،القيب وراحة في مأنينة اليفيد 



ولللو وجللد  ،بللد مللن التأكللد واالحتيللاط، إذا كانللت أمللور المسلليمين ماشللية عيلل  السللتر فللي النللا  وكثُللر ال
 إشكاالت وال مخالفات يمشون عي  ما هم ماشين عييه.

 "نعىىم،  صىىا  ىمىىر: وهللا ال يحأمىىر رجىىل   ىى  اإلمىىالم رغيىىر ىىى و قىىا :  ! صىىا  ىمىىر: أو قىى  كىىاي ذلىى ؟"
 أو ممن جاء بعدهم ممن اهرت عييه العدالة.، -ضوان هللا عييهمر -الصحابة بذلك ويقصد 
ال تجلول  "نيياب قىا : ال تجىول شىها ة صوىمى وال ضىوحى ين  مالى  أنىه بلغىه أي ىمىر بىي الصطى"قلا : 

اء الحل ، أو إخفل ،وهذا الشيء يحميه عيل  قلو  البا لل ،ءألن في نفسه عي  خصمه شي ؛شهادة خصم
شلليء ملن الشللحناء والب ضللاء التللي تحمللل صللحابها عيلل  كتمللان فللي الللنف   دلللفالخصلومة ال شللك أنهللا تو 

 أو قو  البا ل.  ،الح 
-يعنللي مللتهم، وهللذان وهمللا الخصللومة واالتهللام ُذكللرا مللع غيرهمللا بالتفصلليل فللي كتللاب عمللر  "نيي"وال ضىى

وهلو كتلاب  عاليم عيل  كلل  اللب عيلم أن يقلرأا  ،إل  أبلي موسل  األشلعري فلي القضلاء -نهرضي هللا ع
عالم الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب، كتاب أميلر الملؤمنين عملر بلن مع شرحه البن القيم، ونصف إ 

  القضاة أن ُيراجعوها.الخ اب في القضاء ألبي موس  األشعري، فيه قواعد عي  
 طالب:.......

هذا الشلحناء التلي بيلنهم التلي صلارت إيش يسمونه؟ أقو : لوجود  م ما تقبل شهادته عي  خصمه؛الخص
لخصللمه أو عييلله، فللإن شللهد  أثللر عيلل  النفللو ، اآلن الخصللم شللاهدأثللرا  لهللذا الخصللومة ال شللك أن لهللا 

ن شلهد عييله للم ُتقبلل، مثلل شلهادة الفلرل واألصلل   أبيله يعنلي شلهد عيل ،لخصمه ُقبيت إذا كلان علدال ، وا 
 ألنه متهم، نعم. ،ال ُتقبل شهادتهشهد ألبيه  ،ُتقبل شهادته

 أحمي هللا إلي 
 الصضاء    شها ة المح و  :راب

لىى  الحىى  أتجىىول ىىىي مىىليماي بىىي يمىار وغيىىره أنهىىم مىىئلوا ىىي رجىىلى ج أنىه بلغىىه قىا  يحيىىَ ىىىي مالىى 
 ...؟  صا : نعم إذا ظهرت منه التورةشها ته
 .قالوا

 أحمي هللا إلي 
  صالوا: نعم إذا ظهرت منه التورة. 

  أ  ىي ذل   صا  ميل ما قا  مليماي بي يمار.وح ين  مال  أنه مم  ابي شهاب يحم
يَي َيْرمحوَي اْلمحْحَوَناتم يحمَّ َلىْم َيىْأتحوا  :-ترار  وتعالَ-وذل  لصو  هللا  ،وذل  األمر ىن نا :قا  مال  }َوالَّذم

َهَ اء َ اْجلم ح  ويَ رمَأْرَبَعةم شح صح ْم َشَهاَ ًة َأَبً ا َوأحْوَلئمَ  ذحمح اْلَ امم يَي َجْلَ ًة َواَل َتْصَبلحوا َلهح يَي َتىابحوا *  وذحْم َيَمانم إمالَّ الَّىذم
يم { حم وا َ إميَّ َّللاََّ َغ حور  رَّ   .[( مورة النىىور5-4)] ممي َرْع م َذلمَ  َوَأْوَلحح

وذىو  ،أي الذي يحجل  الح  يم تىاب وأوىلح تجىول شىها ته :  األمر الذي ال اصتالف  يه ىن ناقا  مال 
 أحب ما ممعت إل     ذل .

  :-تعال  رحمه هللا-يقو  المؤلف 



  الصضاء    شها ة المح و  :راب
الجيلد، حلد القلذ ، حلد بالمحدود من ُأقيم عييه الحد، والترجمة تشمل الحدود كيها من ُأقيم عييه حد اللنلا 

  ع، المقصود أنه أقيم عييه حد من الحدود المفروضة الرتكابه ما يوجب الحد.القبالُشرب، حد السرقة 
أنهىم مىئلوا ن الفقهلاء فقهلاء المدينلة  يعني م "قا  يحيَ ىي مال ى أنه بلغه أي مليماي بي يمار وغيره"

، األن التوبلة تهلدم ملا كلان قبيهل "ل  الح  أتجول شها ته؟  صالوا: نعم إذا ظهىرت منىه التورىةىي رجل ج
يعنلي فلي  ،، هلذا فلي الجميلةوالتوبلة تهلدم ملا كلان قبيهلا ،وهلي أيضلا  ملع التوبلة ،دوالحدود كفارات لمن حُ 

يَي َيْرمحوَي اْلمحْحَوَناتم يحىمَّ َلىْم َيىْأتحوا  يقو : -جل وعال-وهللا  ،من ُحد حد القذ ، لكن ماذا عالعموم }َوالَّذم
وذحْم َيَمانم  َهَ اء َ اْجلم ح وَي{رمَأْرَبَعةم شح صح ْم َشَهاَ ًة َأَبً ا َوأحْوَلئمَ  ذحمح اْلَ امم  .[( مورة النىىور4)] يَي َجْلَ ًة َواَل َتْصَبلحوا َلهح

يعنلي هلو  "أنه مم  ابي شهاب يحمأ  ىي ذل   صا  ميل ما قا  مليماي بي يمىاروح ين  مال  "قا : 
وحسلنت تونتله فإنله  ،تونتله تلاب وصلحت ة وقلرروا أن المحلدود إذايوا في هذا المسألمن الفقهاء الذين سئ

 ُتقبل شهادته.
ىىىوَي  :-تبللارك وتعلللال -قلللو  هللا لوذللللك  يعنلللي كملللا قللالوا  "قىىىا  مالىىى : وذلىىى  األمىىىر ىنىىى نا" يَي َيْرمح }َوالَّىىىذم

يَي َجْلَ ًة{ وذحْم َيَمانم َهَ اء َ اْجلم ح ْم } حد القذ  [ر( سورة النلللو 4)] اْلمحْحَوَناتم يحمَّ َلْم َيْأتحوا رمَأْرَبَعةم شح َواَل َتْصَبلحوا َلهح
 كللم ثللاني، فيجيللدوا ثمللانين جيللدة، وال ُتقبللل شللهادتهم أبللدا ، ال بللد مللن مراعللاة هللذا القيللدهللذا ح {َشىىَهاَ ًة َأَبىىً ا

ويَ } صح فالقاذ  يترتب عي  قذفه ثالثة أمور: ُيجيلد ثملانين جيلدة، وال ُتقبلل شلهادته أبلدا ،  {َوأحْوَلئمَ  ذحمح اْلَ امم
ىور  } حكم عييهم بالفس ، ثم بعد ذلك يأتي االستثناءويُ  وا َ ىإميَّ َّللاََّ َغ ح يَي َتابحوا ممي َرْع م َذلمىَ  َوَأْوىَلحح إمالَّ الَّذم

يم { حم فهل هذا االستثناء يعود عيل  األحكلام الثالثلة أو عيل  األخيلر فقلط؟ محلل خلال   [( سورة النللور6)] رَّ
جيلد ثملانين يعود إل  الجيد بحيث لو قذ  و الب المقذو  فإنله يأنه ال مع اتفاقهم عي   ،بين أهل العيم
 كلم الثلاني، ويبقل  الحفالتوبة ال ترفع الحد اتفاقا ، كما أن التوبة ترفع وصف الفسل  اتفاقلا   ،جيدة ولو تاب

ىىىْم َشىىىَهاَ ًة َأَبىىىً ا} هلللذا محلللل  ؟ال يرتفلللع يعنلللي رد الشلللهادة ملللع التأبيلللد هلللل يرتفلللع بالتوبلللة أو {َواَل َتْصَبلحىىىوا َلهح
الخال ، ومنشأ الخلال  فلي االسلتثناء أو الوصلف أو القيلد الملؤثر إذا تعقلب جملال  أو أحكاملا  هلل يعلود 

تعقب هذا االستثناء ثالثة  هأنعندنا وعرفنا فيما  ،هذا محل خال  ؟إل  الجميع أو يعود إل  األخير منها
يَي َجْلىَ ًة{ أحكلام: وذحْم َيَمىانم ويَ } وهلذا ال يرتفلع بالتوبلة اتفاقلا ،  [سلورة النلللور (4)] َ اْجلمى ح ىصح  {َوأحْوَلئمىَ  ذحىمح اْلَ امم

ْم َشَهاَ ًة َأَبً ا} الحكم الثالث يرتفع الوصف بالفس ، يبق  الك أنه ُتقبلل ااهر كالم اإلمام م {َواَل َتْصَبلحوا َلهح
ْم َشهَ } فيها بالتأبيدشهادته مع اقتران ن فُتقبل شهادته عند ماللك وعنلد ملن سلبقه ملن  {اَ ًة َأَبً اَواَل َتْصَبلحوا َلهح

ألن التوبة هلدمت الوصلف بالفسل  اتفاقلا ، والوصلف بالفسل  هلو السلبب  ؛كما هو ااهر كالمهم ،الفقهاء
  .في عدم قبو  الشهادة، فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضدا وهو العدالة

 طالب:.......
 هاا؟

 طالب:.......



الفسل  ة و العدالل ؟أو نقيضلان وهلل الفسل  والعداللة ضلدان ؟لكن ملاذا علن التأبيلد ،عي  هذافُتقبل الشهادة 
ذا قينللا : إذا ارتفللع الفسلل  ثبللت العدالللة إذا  ألنلله إذا قينللا ؟ضللدان أو نقيضللان نلله يرتفللع : إهمللا نقيضللان، وا 

ذا نارنللا فللي كللالم أهللل العيللم فللي الجللرح والت عللديل وجللدناهم الفسلل  وال تثبللت العدالللة فيكونللان ضللدان، وا 
مراتب ثالث: تعديل وتجريح وجهالة، فالجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يرتفع وصف الفس  اليجعيون 

يعني مقتض  جعيهم الجهاللة فلي  ؟أن يحل محيه وصف العدالةمن وال يثبت له وصف العدالة أو ال بد 
فلالمجهو  يجعيونله فلي مراتلب  ،تجلريحبين التعلديل وال ،مراتب التجريح أنه ال واس ة بين العدالة وضدها

مللا مجللروح، ال واسلل ة بيللنهم ،التجللريح وهللذا اللاهر صللنيع العيمللاء فللي تللرتيبهم  ،فللال واسلل ة إمللا عللد  وا 
ال ملللا هلللو بواضلللح؟ الجلللرح والتعلللديل، وألفلللا  مراتلللب  لكلللن كلللالم الحلللاف  ابلللن حجلللر فلللي النخبلللة واضلللح وا 
يتعلللديل   فجعلللل الجهاللللة قسللليم لتجريحلللا  أو جهاللللة وملللن المهلللم معرفلللة أحلللوا  اللللرواة تعلللديال  أو  :وشلللرحها

وقلللد يرتفلللع  ،العداللللة وال يثبلللت الفسللل بهلللذا فقلللد يرتفلللع الوصلللف ولوالتجلللريح وليسلللت بقسلللم ملللن التجلللريح، 
 كأن يكون مجهوال  مثال ، نعم؟ ،العدالةتثبت الفس  وال بوصف ال

 طالب:.......
وا{}إمالَّ الَّذم  ،معروفةالعين  المقصود جهالة الحا ،  .[( سورة النللور6)] يَي َتابحوا ممي َرْع م َذلمَ  َوَأْوَلحح

 طالب:.......
}َواَل َتْصَبلحىوا  يقلو : -جلل وعلال-أنت افترض أنه تاب من بعد ذلك وأصيح يرتفع علدم قبلو  شلهادته وهللا 

ْم َشَهاَ ًة َأَبً ا{ : إنله لله العداللة أو نقلو لكلن هلل نثبلت  ،نحلن رفعنلا الوصلف بالفسل  ؟[( سلورة النلللور4)] َلهح
  ؟فال ُتقبل شهادته عي  هذا في مرتبة بينهما عد يبق  لي  بفاس  وال 

 طالب:.......
بلين أهلل العيلم، المسلألة  ال يخف  عيينا أن المسألة خالفيةو هذا قو ,  َأَبً ا{} يقو : -جل وعال-، هللا أبدا  

ي ثن أجمعوا عي  أنه لو تاب وأصيح است وا{}إمالَّ الَّذم فإنله ال  [( سلورة النلللور6)] َي َتابحوا ممي َرْع م َذلمىَ  َوَأْوىَلحح
ىىْم َشىىَهاَ ًة َأَبىىً ا{ ألنلله حلل  مخيللوق، ا ؛إجماعللالجهللل  يرتفللع عنلله هللذا محللل  [( سللورة النللللور4)] }َواَل َتْصَبلحىىوا َلهح

فالمسللألة مثللل مللا  ،يهللاوكللون االسللتثناء لللم يرجللع إللل  الجمللل ك ،قترانهللا بالتأبيللدال لعيللمالخللال  بللين أهللل ا
إذا ارتفع وحيت محيه العدالة أو يبق  بين الملرتبتين  ؟ الفس العدالة هذكرنا هل يرتفع الوصف فيحل محي

وكلالم ابلن  نقو : ال واسل ة، فمقتض  جعل أهل العيم الجهالة في حيل التجريح ؟وحينئذ  ال ُتقبل شهادته
 نعم؟ حجر
 .جعله قميم طالب:

  .جعيه قسيم
فقلا : مجهلو  أي ال أعرفله، هلل يقتضلي هلذا القلدح فيله؟  سئل عنهمتم الرالي في كثير من الرواة أبو حا

، ال  ،ناللر فلي أقللوا  غيلرا مللن األئملةيال يقتضلي القللدح فيله، مجهللو  أي ال أعرفله، ف وال أثللر لقولله حينئللذ 
ألفا  الجرح وُيبحث نه مثل غيرا من األئمة ُتجعل مجهو  في : إمجهو  وسكت قينا :أثر لقوله، ولو قا 

 فحينئذ  يكون قادحا . عنها في ألفا  الجرح، 



 طالب:.......
 اهر منه الصالح ُتقبل شهادته أو ال ُتقبل؟ 

 طالب:.......
يسللتمر بييلللم أنلله مللا  ،يسللتمر مجهللو ب شللو  يللا أخللي أنللا مللا جبللت لهللذا أنللها جئللت بالجهالللة، أنللا لمللال 

ألن الجهالة  ؛ييلم مارتفال الوصف بالفس  حيو  العدالة محيه؟ لم امجهو ، أنا أريد أن ُأقرر هل من ال
 ويرتفع الفس  وال يكون عدال . ،يرتفع العدالة وال يكون فاسقا   ،تعديل والتجريح قسيميقسيم ليفس  والعدالة ل

 طالب:.......
جلع واالسلتثناء إنملا ر انهلا بالتأبيلد وللو تلاب وأصليح، قتر القو  بأنله ال ُتقبلل شلهادته أبلدا  هذا قو  من يإيه 

نله ال يتنلاو  الجميلة األخيلرة، والمقلرر عنلد أهلل العيلم أن : إهذا مقتض  قلو  ملن يقلو  ،إل  األخير فقط
ملن األدللة،   ، وجاء ملا يلد  عيل  القلو  الثلانيألنه جاء ما يد  عي  القو  األو  ؛القرائن هي التي تحكم
فالجيلد  ،ف دلت عي  أن حقلوق العبلاد ال تسلقط بالتوبلةبأدلة أخرف، فاألدلة األخر حكم فالقرائن هي التي ت

سليما وأن رد الشلهادة ملرتبط  ال ؟القرائن دلت عيل  هلذا، لكلن هلل دللت عيل  أن شلهادته ُتقبلل ،ال بد منه
ىىق  بمَنَرىىأى  يوجللب التوقللف فللي قبللو  الشللهادةالللذي  ؟بوصللف وهللو الفسلل  وقللد ارتفللع الللذي ْم َ امم }إمي َجىىاءكح

الفاسل  معنلاا أن غيلر الفاسل  ال يتوقلف فلي خبلرا، وقلد ارتفلع وصلف الفسل   [سورة الحجلرات (5)] َ َتَبيَّنحوا{
 وهذا يقوي قبو  الشهادة. ،من هنا

وذو أحىب  ،قا  مال :  األمر الذي ال اصتالف  يه ىن نا الذي يحجل  ح  يم تاب وأولح تجول شها ته"
 نعم؟ "ما ممعت إل     ذل 

 طالب:.......
 إيه.

 ..طالب:.....
}َوَناَ ْوا َيىا َمالمى ح لمىَيْصضم َىَلْيَنىا  قلا : ثم [( سورة الجمعة7)] }َواَل َيَتَمنَّْوَنهح َأَبً ا{ -جل وعال-وماذا عن قوله 

  ؟ما معن  هذا التأبيد ؟[( سورة اللخر 77)] َرب َ {
 طالب:.......

 هاا؟
 طالب:.......
 ؟[سورة هود (807)] }إمالَّ َما َشاء َرب َ { واالستثناء في
 طالب:.......

وهللو صللادق فللي حقيقللة  ،خللوان المسللألة ال تنتهللي، أنللت افتللرض المسللألة فللي شللخ   ُجيللد حللد القللذ إيللا 
ألنهلم  ؛يلني بحيث لو  يقلوا أن فالنلا  لنل  بفالنلة ملا وقلع ال لالق ،األمر، ثالثة رأوا شخ  يلني بامرأة

  ؟حقيقة أمرهم لكن ما تم النصاب فجيدوا، ماذا عن ،رأوا بأم أعينهم
 طالب:.......



  .ن األحكام الثالثة ال بد منهار إيستمو  ،نعم حكم شرعي
 طالب:.......

 يجيدون. ،يخففال ما ال 
 طالب:.......

يَي َتابحوا{أجل  اءستثناالمعن   شو   ؟ [( سورة النللور6)] }إمالَّ الَّذم
 طالب:.......

  هو محل خال . خال ، أنت تستد  بماهذا محل يا أخي، ييلم ما 
 طالب:.......

  ؟يلم بقو  واحد دون الثانيلخال  نمحل اسبحان هللا، يعني 
 طالب:.......

 ؟االستثناءيتناولها ما   الشهادة و لكن قب ،رو مع
 طالب:.......

خال  الذي تلذكرا أنلت، هلذا حجلة الهذا هو محل  ،المخالفين ينستد  بالخال  عي  ترجيح أحد قولما 
 يصيح.ما  ؟عي  ال ر  الثاني احته بهن  أحد األ را

 طالب:.......
 ...عييه بين ال رفين. ُيتف بما  ت  ائاالحتجاج إذا أردت أن تحته بشيء ال،  ،ال


